---------RAPPORT-----------

INLEDNING
Leopold hälsar alla deltagare från föreningar, företag, kommunen samt föräldrar välkomna till
workshopen.
Bilaga: Deltagarlista 170617
ARENA Sorsele
Förstudiegruppen med Pär, Mathias och Leopold redovisar det pågående arbetet.
Studiebesök Vilhelmina ARENA och Folkets Hus 170425 och Umeå, NOLIA 170426.
Planerat besök i Norsjö i juni uppskjutet till augusti.
Fortsatt behovsanalys med föreningslivet, ungdomar och Vindelälvsskolan.
Förstudierapport klar under hösten 2017.
Projektering 2018.
Kjell redovisar kommunens investeringsambition 2019-2022 med prio Arenan och ny matsal
för Vindelälvsskolan och Solhem.
Totalt ca 28 mkr (4 år x 7 mkr).
Deltagarna indelas i 4 grupper som listar olika behov och funktioner för Arenan.
Bilaga: ARENA Sorsele Behov och funktioner 170617
Viktigt med föreningsengagemang och samordning genom Sorsele United.
Inspel och synpunkter: Kontakta Pär, 070-200 39 59

BIKE SORSELE
Pontus redovisar pågående förstudie av sommarleder, spår, stigar i Sorseles närområde
med Svergo-Skibbikken-Laisälven-Nalovardo.
Ekonomiskt stöd via LONA (Lokala Naturvårdsobjekt).
Förstudierapport sommaren 2018.
Underlag för kommande utvecklingsprojekt inom exempelvis Leader Lappland 2020.
Inspel och synpunkter: Kontakta Pontus, 070-270 05 54
GRÖNA-VITA-BLÅ LEDER
Leopold lyfter GRÖNA sommarleder, VITA vinterleder (skoterleder och skidspår) och BLÅ
vattenleder (Vindelälven, andra älvar och sjöar) som en viktig infrastruktur för utvecklingen
av natur- och kulturupplevelser.
Behov av en kartläggning, behovsanalys och projektupplägg.
Inspel och synpunkter: Kontakta Pär, 070-200 39 59
ARRANGEMANG
Leopold informerar om ARENA Vindelälven och FUN
Bilaga: ARENA Vindelälven 170617
Vindelälvsdragets utmaningar:
Klimatet, funktionärskapaciteten, rekryteringen till arrangörsstaben, ekonomin.
Vindelälvsloppets utmaningar:
Hållbart attraktivt koncept, funktionärskapaciteten, rekryteringen till arrangörsstaben.
Frilufts- och motionsaktiviteter med vandring, terränglöpning och cykling på frammarsch.
Utveckla Svenska cykelsällskapets (SCS) satsning på Vindelälvsleden.
Bra referenser: Kattegattleden och Bergslagen cycling.
FUN
Varumärket FUN har nu utvecklats med RUN, BIKE och SKI.
Samarrangemang med Ammarnäs Idrottsförening, Sorsele Skidklubb, Blattnicksele
Idrottsförening och Intresseförening, Gargnäs Intresseförening, Sorsele kommun och Sorsele
United.
Inköp av beachflags och nummervästar klara med stöd från Sandselehöjderna Vind.
Ytterligare inköp av fritids/friluftsutrustning och teknik för gemensamma FUN-arrangemang
med stöd av Sandselehöjderna Vind diskuteras vid kommande träff med Sorsele Uniteds
medlemmar hösten 2017.
Inspel och synpunkter: Kontakta Leopold, 070-525 87 32
LIVSKRAFT SORSELE 2020+
Leopold refererar till tidigare presenterad utvecklingsmodell för Leaderprojekt.
Frågan om inriktning och insatser diskuteras vidare under hösten 2017 med ambitionen att
upprätta en Leaderprojektansökan före årsskiftet.

SNABBA CASH
Pär berättar om kommunens sommarsatsning, där ungdomar boende i Sorsele kommun
erbjuds möjligheten att söka Snabba Cash med upp till 3 000 kr för arrangemang/event inom
kultur, sport och nöje.
SORSELE UNITED
Sorsele Uniteds fortsatta roll som arena, mötesplats och motor för föreningslivets
engagemang, samarbete och utveckling fortsätter under hösten och är särskilt viktig med
tanke på föreningslivets engagemang i den planerade satsningen på ARENA Sorsele.
AVSLUTNING
Tack till alla för engagerad medverkan och på återseende
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